
Poznámky k použití.
Přilba splňuje bezpečnostní požadavky EN1078 standardu

Důležité: Přečtěte si pozorně návod před použitím této přilby.

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí.

Správné použití přilby:
Přilba může chránit jen tehdy, když správně sedí. Doporučujeme, aby zákazník vyzkoušel různé 
velikosti a vybral si velikost, při které mu helma sedí pevně na hlavě.

Upevnění přilby:
Přilba musí správně sedět na hlavě. Musí sedět nad obočím na ochranu přední části hlavy. Obrázek 
A, B

Nastavení   řemínku  :  
Nastavte řemínek tak, aby přecházel kolem uší v ,, Y,, forme. Obrázek C.

Upevnění řemínku:
Vytáhněte pevně pod bradou řemínek. Zapínání nesmí ležet na bradě. Pokud je řemínek správně 
utažen, můžete otevřít pusu, ale ne příliš mnoho. Pokud se vaše přilba posouvá dopředu, budete 
muset přitáhnout řemínek vzadu. Pokud se posouvá do zadní části, utáhněte přední řemínek.

Kontrola upevnění:
Pokud je helma správné velikosti na hlavě správně nasazena, umístěná a přitažená, pokuste se i tak 
přilbu posouvat dopředu, či dozadu. Pokud přilba pevně sedí na hlavě a nepohybuje se dopředu, 
nebo dozadu, máte správně odpovídající helmu.

Ochrana a čištění helmy:
Na helmě nesmějí být prováděny žádné změny. Nelepte žádné materiály a nenanášejte žádné 
chemikálie na helmu. K čištění vnitřní strany helmy a na řemeny používejte vždy pouze slabé čistící 
prostředky, vodu a měkký hadřík. Organické chemické látky v čisticích prostředcích, lepící pásky, či 
nalepovací obrázky mohou způsobit poškození a snížit ochrannou funkci helmy.
Nikdy nesušte vaši helmu v sušičce, nebo v troubě.



Pozor:
Helma se může poškodit pokud ji vystavíte extrémním vedrům. Proto helmu nikdy nevkládejte do 
černých pytlů, nebo do vozidel se zavřenými okny v extrémních letních vedrech, kde se může 
teplota vyšplhat až na 62 ° C.

Upozornění:
Ani jedna přilba nemůže nositele ochrániťod všech nehod a úrazů. I při rychlosti 30 km byly 
registrovány úrazy. Přilba je navržena tak, že se energie nárazu částečně zničí vlastní vnitřní 
materiál. Toto poškození není viditelné pouhým okem. Po havárii nebo úrazu helmu třeba 
zlikvidovat nebo poslat zpět výrobci aby ji překontroloval, protože helma není navržena tak, aby 
vydržela více nárazů. Dbejte také na to, aby se nedostaly do helmy žádné ostré předměty.

Helma nenahradí dozor nad vaším dítětem.


